
CircuitsCircuits enen correntcorrent alternaltern

S’anomena corrent altern a aquella forma de transmissió de l’energia elèctrica en què la tensió
canvia de signe de forma periòdica. La forma més usual és el corrent altern és la sinusoidal en què
tensió i corrent segueixen equacions del tipus

Per definir una magnitud alterna fan falta dues magnituds: amplitud i freqüència. La freqüència
és el nombre de cops que l’ona (en aquest cas una sinusoide) es repeteix en un segon. Es mesura
en Hertz (Hz) o sigui cicles per segon. A Europa el corrent altern es distribueix a una freqüència de
50 Hz. El valor ω s’anomena pulsació, es mesura en radians/segon i val la freqüència multiplicada per
2π, ω = 2 π f. El període (T) és l’invers de la freqüència. Si f = 50 Hz tindrem T = 20 ms.

L’amplitud és el valor màxim que té la senoide o respectivament per tensions i
corrents.

1- Magnituds en corrent altern

Atès que el seu valor varia amb el temps, s’adopten diversos valors per a la mesura de
tensions i corrents. Els exemples que segueixen estan donats en corrent, però també valen per a
tensió (substitució de I per V).
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1-1- Valor màxim, valor de pic i valor pic a pic

El valor màxim o valor de pic correspon al pic de la
sinusoide respecte al seu eix.

El valor de pic a pic és el doble del valor de pic.

1-2- Valor mig i valor mig rectificat

S’anomena valor mig d’una ona al promig de tots els valors que pren aquesta al llarg d’un
període.

En cas de corrent sinusoidal el valor mig serà sempre
nul ja que l’ona és simètrica respecte l’eix temporal. En
aquests casos s’acostuma a donar el valor mig rectificat que
és el valor mig del valor absolut de la funció.

En el cas d’una funció sinusoidal el valor absolut és
una funció que repeteix la part positiva de la sinusoide dos
cops per període. El valor mig rectificat serà per tant l’àrea
tancada sota el mig període dividida pel valor de mig període.

El valor mig es pot definir també com aquell valor constant que, durant un període, tanca sota
seu (formant un rectangle) la mateixa àrea que la funció sinusoidal. Així, a la figura, l’àrea tancada per
la sinusoide en mig període és igual a l’àrea sota el rectangle que té per alçada el valor mig rectificat
i per amplada mig període.
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1-3- Valor eficaç

Es defineix el valor eficaç d’un corrent altern com aquell valor de corrent continu que, en un
període, dissipa sobre una resistència la mateixa energia que el corrent altern. Se l’anomena RMS
(Root Mean Square) ja que s’obté fent la mitja quadràtica.

Per al cas d’un corrent sinusoidal serà:

A la práctica, si no s’esmenta res més, es parla de valors eficaços . Així si s’escriu V o I
s’està parlant de tensió i corrent eficaç. Això fa que

2- Comportament d’inductàncies i condensadors

2-1- Condensadors

Si, en la figura, la tensió és

tindrem
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Si anomenem reactància capacitiva a

i definim el nou corrent com tindrem

D’on veiem que el corrent avança 90° a la tensió.

2-2- Inductàncies

Si, en la figura, el corrent és

tindrem:

Si anomenem reactància inductiva a XL = ω L i definim la nova tensió com U = XL I tindrem:

Con normalment coneixem la tensió, fem

d’on

El corrent endarrereix 90° la tensió.
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3- Representació de tensions i corrents sinusoidals amb complexos

En un circuit alimentat amb una font de tensió sinusoidal de pulsació ω totes les tensions i
corrents, segons les propietats vistes fins ara, com estem emprant només elements lineals, seran
també sinusoidals de pulsació ω.

Totes aquestes funcions sinusoidals es podran representan mitjançant complexos. Vist que es
treballa més còmodament si les tensions i corrents es mesuren en valor eficaç, els complexos que les
representaran seran referits al valor eficaç.

També es podrà definir arbitràriament una d’elles com a referència, la qual, per tant, tindrà fase
O.

4- Relacions entre tensions i corrents

Per al circuit de la figura, en forma temporal,
podem escriure

on, segons les relacions conegudes,

D’on treiem
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A més

Si descomposem les funcions en les seves components i sumem

Anomenant

Reescrivim amb fasors

I fixem-nos que

Anomenem impedància (Z) d’un circuit sèrie al complex que té com a part real la resistència
i com a part imaginària la reactància comptada positiva si és inductiva i negativa si és capacitiva.

Les lleis d’Ohm i Kirchhoff que es fan servir en corrent continu es mantenen vàlides en corrent
altern emprant la notació fasorial.

El símbol d’una impedància en general és el de la figura adjunta.

Convé fer una observació important. En corrent altern el mòdul de la suma NO és la suma de
mòduls, cal fer-la en forma fasorial (nombres complexos).

La impedància és doncs el quocient entre tensions i corrents en forma complexa. El seu mòdul
és el quocient de mòduls i el seu argument és els graus elèctrics que la tensió avança al corrent.
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5- Associació d’impedàncies

5-1- Impedàncies en sèrie

Anàlogament al corrent continu les
impedàncies en sèrie (recorregudes pel mateix
corrent) es sumen.

5-2- Impedàncies en paral.lel

Anàlogament al corrent continu les
impedàncies en paral.lel (connectades a la
mateixa tensió) verifiquen

La demostració és similar a la del cas de les resistències però amb fasors.

La tensió en borns del conjunt i el corrent absorbit pel conjunt verifiquen

amb ϕ = α - β ; és a dir que el decalatge entre U i I és l’argument de Z.

5-3- Admitància, conductància i susceptància

Anomenem admitància (Y) a l’invers de la impedància. A les components de l’admitància se
les anomena conductància (G) i susceptància (B).
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6- Ressonància

6-1- Ressonància sèrie

S’anomena ressonància en un circuit
sèrie a aquell estat en què la impedància és
només resistiva (part imaginària nul.la).

La freqüència a la qual passa aquest fenomen, que anomenarem fr (pulsació ωr = 2 π fr),
vindrà donada per

Es verifica que, en la ressonància sèrie, la impedància és mínima.

6-2- Ressonància paral.lel

S’anomena ressonància en un circuit com el de la
figura quan l’admitància és resistiva (part imaginària nul.la).
Aquest fenomen es dóna quan la pulsació és la de
ressonància ωr.
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En aquest cas la freqüència de ressonància no es correspon amb la d’admitància mínima.

7- Lleis de Kirchhoff

Primera: La suma fasorial dels corrents considerats entrants a un nus és igual a la dels sortints.

Segona: La suma fasorial de totes les tensions d’una malla és nul.la.

8- Potència

La potència instantània és una funció que correspon al producte d’una funció tensió per una
funció corrent.

p(t) = u(t) i(t)

Com el producte de dues magnituds sinusoidals és també periòdica, la potència és una
magnitud variable en el temps, com la variació és molt ràpida (doble freqüència que la de la xarxa
d’alimentació) no tindrà massa interés el seu valor instantani i treballarem sempre amb el valor promig.

S’anomena potència activa perquè és la que dóna treball (Energia = potència temps). En cas
de funcions sinusoidals



50 Circuits elèctrics

Treiem el valor mig

L’energia per unitat de temps que es consumeix (convertint-se en altres energies) ja no depèn
com en el cas de corrent continu dels valors U i I sinó que intervé el decalatge entre corrents i
tensions en forma de cosinus d’aquest decalatge.

Al producte de valors eficaços se l’anomena potència aparent (S) i al valor Cos ϕ se l’anomena
factor de potència.

La potència aparent dóna la idea del tamany elèctric d’una instal.lació mentre que l’activa dóna
idea del consum.
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Definim la potència complexa com S = U I* d’on1

S’anomena potència reactiva a

D’on clarament

Si la càrrega és inductiva Q > 0 i si és capacitiva Q < 0.

La potència reactiva és l’energia per unitat de temps que circula per la instal.lació sense
consumir-se.

9- Aparells de mesura

9-1- Voltímetres

Un voltímetre és un aparell que mesura diferències de potencial entre dos punts; és a dir,
mesura tensions.

Atès que mesuren diferències de potencial entre punts, s’ha de connectar en els punts entre
els que es desitja saber la tensió.

És important que la seva impedància interna sigui altíssima
(idealment infinita) ja que altrament el corrent que per ell circularia
podria alterar les condicions del circuit.

Existeixen diferents formes de mesurar les tensions en
corrent altern sinusoidal, tots els aparells tenen en comú que si la
senyal és realment sinusoidal l’aparell ens indica el valor eficaç.

1 ℜ { } denota la part real d’un número complex i ℑ { } denota la part imaginària.
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9-2- Amperímetres

Un amperímetre és un aparell que mesura el
corrent que circula per un conductor. És necessari que
el corrent a mesurar circuli per dintre seu.

La seva resistència interna ha de ser baixíssima (idealment nul.la) ja que altrament modificaria
les condicions del circuit.

Anàlogament al cas dels voltímetres, si el corrent és sinusoidal, tot amperímetre d’alterna ens
dóna com a indicació el valor eficaç del corrent.

9-3- Wattímetres

Són aparells pensats per mesurar potència. Tenen dos jocs de terminals, un joc per a tensió
i un altre per a corrent. El primer es connecta entre els punts en què cal prendre la tensió (circuit de
tensió o voltimètric) i el segon de forma que el corrent circuli per dintre seu (circuit de corrent o
amperimètric). Mesuren el valor mig del producte instantani de tensió per corrent.

En la figura s’ha connectat un wattímetre per mesurar
la potència consumida per la càrrega. Els punts marcats
indiquen com s’han de connectar els terminals per tal que la
lectura sigui positiva.

Els de corrent altern monofàsics indiquen (si les dues magnituds són de la mateixa freqüència)
W = ℜ{V I*} .

Dit de manera diferent, mesuren el producte de la tensió pel corrent i pel cosinus de l’angle
de desfàs entre ambdues magnituds. El fet que mesurin o no potència activa dependrà de com els
connecti l’usuari. Mesuren potència activa consumida per una càrrega si la tensió aplicada és la de la
càrrega i el corrent també és el de la càrrega.

9-4- Vàrmetres i fasímetres

Hi ha altres aparells relacionats amb la mesura de potències entre els quals destaquem els
vàrmetres i els fasímetres. Els primers mesuren potència reactiva i els segons el factor de potència
(Cos ϕ) o l’angle ϕ.

9-5- Freqüencímetres

Serveixen per indicar la freqüència d’una tensió alterna i, per tant, es connecten com un
voltímetre. Poden ser aparells d’agulla (una agulla es desplaça sobre una escala graduada) però els
més corrents són els de làmines. Els de freqüències elevades normalment són electrònics.
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Un freqüencímetre de làmines consta d’un nombre determinat de tires de material
ferromagnètic les quals, per construcció, tenen cada una freqüències de ressonància mecànica
diferents. En ser excitades amb una bobina per la qual circula un corrent de la freqüència a mesurar,
oscil.len lleugerament excepte aquella que té la freqüència corresponent que oscil.la amb amplitud molt
més gran. Les làmines normalment van esgraonades de 0.5 en 0.5 Hz per un marge relativament petit.
Per exemple, de 45 a 55 Hz o de 40 a 60 Hz.

9-6- Comptadors

Els comptadors són aparells integradors. La seva missió és indicar la integral d’una funció al
llarg del temps des de l’instant de posta en marxa.

Els més coneguts són els d’aplicació domèstica que mesuren energia (kilowatts-hora); és a dir,
integren la potència al llarg del temps. Internament són elèctricament semblants a un wattímetre però
les connexions externes consten de dos fils d’entrada i dos de sortida simplificant-se força el
connexionat. A nivell industrial són corrents també els d’energia reactiva.

L’efecte integrador s’aconsegueix mitjançant un simple comptador numèric accionat per un disc
giratori de velocitat proporcional a la potència consumida.



SistemesSistemes triftrifààsicssics

1- Creació d’un sistema trifàsic en estrella

Imaginem-nos un circuit com el de la figura. Podem
referir totes les tensions a un punt comú unint N1, N2 i N3

en un únic punt N anomenat neutre. Per a cada un dels
subcircuits tindrem

Si fem o sigui, igualtat de mòduls
de les tensions i donem simetria al sistema fent que les tres

tensions estiguin desfasades un angle de

tindrem
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Les connexions N1, N2 i N3 es fan amb un únic cable anomenat cable neutre mentre que
els cables R, S i T s’anomenen fases.

A la pràctica, les tres fonts de tensió VRN, VSN i VTN

s’aconsegueixen amb un únic generador trifàsic, el sistema
de la figura és un sistema en què el generador està
connectat en estrella (Y) i el consum (Z1, Z2 i Z3) també.
El neutre dels generadors i secundaris de transformadors sol
anar posat a terra (connectats elèctricament a terra), és a dir,
a potencial nul.

A més de les tres tensions VRN, VSN i VTN n’hi
apareixen tres més

Les tensions s’anomenen tensions senzilles. Les tensions

s’anomenen tensions compostes. Les tensions senzilles són vegades
menors que les compostes.

Aquest sistema és un sistema trifàsic simètric (les tensions compostes són iguals) i equilibrat
(les tensions senzilles són iguals) de seqüència directa RST o ABC; permutant els decalatges de dues
tensions senzilles (i arreglant convenientment les compostes) obtindrem un sistema de seqüència
inversa (RTS o ACB).

La tensió que es pren com a nominal d’un sistema
trifàsic (aquella que el defineix) és la tensió composta . Per tant,
prenent URN com a fasor de referència, tenim
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Convé recordar que l’origen dels fasors és arbitrari.

La primera llei de Kirchhoff ens dóna el corrent de neutre

En el cas particular (força corrent) en què les tres càrregues són iguals tenim

Els tres corrents tenen el mateix mòdul i estan desfasats entre ells 120°. Podem calcular el
corrent que tornarà pel neutre aplicat a la primera Llei de Kirchhoff.

En un sistema de tensions simètric i equilibrat, si la càrrega és simètrica, el corrent pel
neutre és nul.

2- Connexió dels generadors en triangle

Veiem què succeeix si connectem els tres generadors en
sèrie

Per tant, podem tancar el triangle sense que circulin
corrents pel seu interior.
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Aquest sistema s’anomena sistema en
triangle o en delta (D). Els sistemes en triangle
només tenen tensions compostes (no tenen
tensions senzilles) i no tenen neutre; això no
impedeix que poguem calcular les tensions
senzilles com si el neutre fos present.

3- Càrregues en estrella i en triangle

La connexió estrella o triangle del receptor és independent de quina sigui la del generador.

3-1- Càrrega en estrella

Si s’alimenta amb un sistema de tensions simètric i equilibrat

En cas que existeixi el cable de neutre i es connecti a F (centre d’estrella) el corrent per aquest
valdrà (aplicant la primera llei de Kirchhoff)
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Si no hi ha neutre o no es connecta al punt F, aquest punt pot estar a un potencial diferent de
N

Si la càrrega és simètrica

independentment del fet que hi hagi o no cable de neutre.

Amb una càrrega simètrica connectada en estrella els tres corrents de línia IA , IB i IC són
iguals en mòdul entre ells i coincideixen amb els corrents de cada branca de la càrrega. Les càrregues
suporten la tensió simple (o senzilla del sistema).

3-2- Càrrega en triangle

Si la càrrega és simètrica
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En una càrrega simètrica connectada en triangle els corrents per la línia IA, IB i IC són
vegades majors que els de cada branca de la càrrega (I1, I2 i I3), la tensió que suporta cada branca
és la composta del sistema. De forma anàloga al cas estrella els tres corrents (bé de línia, bé de cada
impedància) difereixen entre ells només pel desfasament de 120° que hi ha entre ells quan la càrrega
és simètrica i el sistema trifàsic que l’alimenta és simètric i equilibrat.

4- Seqüència de fases

En connectar un consum, l’ordre de les fases és important. Són indiferents A-B-C, B-C-A i
C-A-B ja que tenen el mateix ordre però no és el mateix A-C-B. A un sistema en què els màxims de
les tensions segueixen l’ordre en el temps A-B-C se l’anomena sistema de seqüència directa i a un
en què segueixen l’ordre C-B-A sistema de seqüència inversa. La seqüència de fases és
especialment important al connectar màquines elèctriques rotatives.

4-1- Determinació de la seqüència de fases

Una forma molt corrent de determinar la seqüència de fases
d’un sistema trifàsic simètric és l’esquema de la figura.

Referint totes les tensions a una referència r tindrem

d’on treiem

substituïm i ordenem

ens interessa el valor de Ufr així que reordenant l’equació, ens queda finalment l’expressió1

1 La generalització d’aquesta expressió és coneguda com a teorema de Millmann
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Prenent com a referència la fase a obtenim

Anomenant U a la tensió de línia, considerant la tensió senzilla de la fase a (real o fictícia) com
a referència d’angles i fent els canvis de variable

obtenim

Prenent com a referència la fase b obtenim

D’on clarament es veu que ufa > ufb. D’aquí es dedueix que si anomenem c a la fase on hi ha
el condensador, la fase a és la de la bombeta que fa més llum. Observem que cal agafar bombetes
de tensió nominal més gran que la tensió senzilla del sistema; per exemple la composta.

Convé recordar que la resistència de les bombetes varia amb la temperatura i que, per tant,
la bombeta que fa més llum tindrà una resistència més elevada.

5- Conversions triangle-estrella i estrella-triangle

En molts casos es pot simplificar un circuit si un
conjunt d’impedàncies connectades en triangle es
converteixen en un conjunt equivalent d’impedàncies en
estrella. En la figura s’ha representat un conjunt
d’impedàncies en triangle i un altre en estrella. Volem trobar
les relacions que han de complir per tal que ambdós circuits
siguin equivalents.

Les impedàncies vistes des de dos terminals de l’estrella són les impedàncies de les branques
corresponents en sèrie mentre que en el triangle és la compresa entre els terminals en paral.lel amb
l’associació en sèrie de les altres dues.
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Les igualem i obtenim

5-1- Pas de triangle a estrella

Sumem la primera i la tercera i restem la segona

Sumem la primera i la segona i restem la tercera

Sumem la segona i la tercera i restem la primera

i així

5-2- Pas d’estrella a triangle

Anomenem Z al valor

Aquest valor Z es pot descomposar segons
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Si el consum és simètric

6- Consums simètrics

Com s’ha vist en apartats anteriors, qualsevol càrrega simètrica consumeix corrents de línia
iguals en mòdul però decalats 120° elèctrics entre ells. Per tant, coneixent un dels corrents, podem
reconstruir els altres dos mitjançant girs de 120° en positiu i negatiu. El mateix es pot aplicar a les
tensions, caigudes de tensió, etc.

Per tot el que hem dit anteriorment, si tenim un consum simètric, podem treballar amb un
esquema equivalent fase-neutre. Aquest neutre tant pot ser fictici (serà el cas d’una càrrega en triangle
o una estrella amb el neutre no connectat) com real (sistema amb neutre, càrrega en estrella i neutre
connectat).

En cas de tenir una estrella
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L’esquema fase-neutre serà segons la figura.

En cas de tenir un triangle

L’esquema fase-neutre serà segons la figura.

Qualsevol circuit amb alimentació simètrica i consum simètric serà representable mitjançant
un circuit monofàsic fase/neutre (encara que el neutre sigui fictici) de manera que les dues fases
restants són idèntiques decalades 120° i 240° respectivament.
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7- Potència

En un sistema de n fils la potència complexa val

on r és una referència qualsevol.

Si en un sistema trifàsic fem que r coincideixi amb el neutre (real o fictici) tindrem

on la potència activa és la part real de S

i la potència reactiva és la part imaginària de S.

Si el consum és simètric

7-1- Mesura de la potència

Recordem que en un sistema de n fils, la potència aparent val

on r és una referència qualsevol. Si el sistema és trifàsic amb neutre (n = 4) prendrem el neutre com
a referència (r = N).
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Si el sistema no té neutre (n = 3) prendrem la fase C com a referència (r = C).

Aquesta darrera s’anomena Connexió Aron.
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7-2- Mesura de la potència reactiva amb wattímetres

Molts cops no es disposa de varímetres i llavors cal mesurar la reactíva amb wattímetres.
Recordem

Si el sistema té neutre el prendrem com a referència (r = N) i llavors . Si el sistema

no té neutre tindrem . En qualsevol dels dos casos serà .

Prenem com a referència el neutre, real o fictici

Aquesta equació treballa amb parts imaginàries; però tenim wattímetres i, per tant, només

podem mesurar parts reals. Sabem, però, que per tant l’equació es
converteix en

En un sistema simètric i equilibrat, en multiplicar una tensió senzilla per -j obtenim un fasor
en la direcció de la tensió composta corresponent a les altres dues fases.

Si el sistema de tensions no és simètric, la mesura no és vàlida.
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Si el sistema de tensions és simètric i la càrrega és simètrica podem mesurar la potència

reactiva segons l’esquema de la figura amb , sempre que no hi hagi connexió o
existència de neutre.

Segons passem a demostrar:

Aquest és el Mètode Aron per a la mesura de reactiva. Cal recordar que és necessari que, tant
el sistema de tensions com la càrrega han d’ésser simètrics i que els wattímetres es connecten segons
l’esquema amb seqüència de fases directa.
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Si el sistema de tensions és simètric i la càrrega és simètrica podem mesurar la potència

reactiva amb un sol wattímetre tal com es veu a la figura amb , sempre que no hi hagi
connexió o existència de neutre.

ja que
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